
Stoiximan: Ανανεώνει τη συνεργασία της με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία 
 

 

Την επέκταση της χορηγικής της συνεργασίας της με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία μέχρι το τέλος 

του 2020, μετά δηλαδή από την ολοκλήρωση των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκυο της 

Ιαπωνίας ανακοινώνει η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα. 

 

Η συνεργασία της Stoiximan και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας εντάσσεται στο πλαίσιο της 

στήριξης του Ελληνικού Αθλητισμού, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων που αναλαμβάνει η ΔΟΑ, 

αποστολή της οποίας είναι η ανάδειξη του Ολυμπιακού Κινήματος. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Stoiximan έχει αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό την πρωτοβουλία  

“Υιοθέτησε έναν αθλητή για το Τόκυο”, καλωσορίζοντας στην αθλητική της οικογένεια έναν μεγάλο 

αριθμό Αθλητών, στηρίζοντας με επιμονή όλους όσους θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους 32ους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, συνεχίζει να εκπληρώνει τους σκοπούς της από την ίδρυσή της, 

αποτελώντας ένα πολιτισμικό και ερευνητικό κέντρο που υπηρετεί πιστά τις αρχές και τα ιδεώδη του 

Ολυμπιακού Κινήματος. Επίσης, προάγει την Ολυμπιακή παιδεία, μέσα από εκπαιδευτικές και άλλες 

πρωτοβουλίες. 

 

Σε δήλωσή του o κ. Γιώργος Δασκαλάκης, CEO της Stoiximan σημείωσε «Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά 

να αποτελούμε υπερήφανο υποστηρικτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Από το 2015 που 

ξεκινήσαμε την χορηγική συνεργασία, στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθεια να υποστηρίξουμε το 

όραμα και τις αξίες που πρεσβεύει. Η στήριξη της Stoiximan στην ΔΟΑ, αντιπροσωπεύει ένα μέρος της 

δέσμευσής μας αλλά και της ευθύνης που νιώθουμε για την ανάδειξη και ισχυρή στήριξη του 

αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, στη Stoiximan υλοποιούμε τα 

τελευταία χρόνια ένα διευρυμένο πρόγραμμα χορηγιών, για όλους εκείνους τους αθλητές που 

καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κοιτούν ψηλά και ονειρεύονται την Ελλάδα στο 

υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η συμπόρευσή μας με την ΔΟΑ και οι κοινές αξίες που μοιραζόμαστε, 

μας γεμίζουν υπερηφάνεια, συμβάλλοντας στη διάδοση των αρχών του Ολυμπισμού.» 

 

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας κ. Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε χαρακτηριστικά «Είμαι 

ευτυχής, που η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία διατηρεί συνεργασίες όπως αυτή που αναπτύσσουμε με 

την Stoiximan από το 2015. Είναι για εμάς, ένας σημαντικός εταίρος, με τη συμβολή του οποίου 

καταφέρνουμε να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, υπηρετώντας την αποστολή και όραμά μας για την 

διεύρυνση και την εξάπλωση του Ολυμπισμού. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της ΔΟΑ, ως επί το 

πλείστον επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο που 

χρειάζεται να διαδραματίζει το Ολυμπιακό Κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χαρά μας που στο 

πρόσωπο της Stoiximan συναντάμε έναν πολύτιμο συνεργάτη και φίλο, για να διασφαλίσουμε την 

υλοποίηση επόμενων δράσεων τα επόμενα έτη». 
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